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وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن دمحما عبده ورسوله الحمد هلل رب العالمين 

صلى هللا وسلم وبارك على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، سبحانك ال علم لنا إال 

: ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين وبعد

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وإني أسأل هللا أن يشرح : يكم بتحية اإلسالمفإني أحي

.صدورنا وأن ينير قلوبنا بفهم كتابه وتدبره والعمل بما فيه  

وها نحن نلتقي في لقائنا األسبوعي عن قواعد تدبر القرآن الكريم ونتكلم هذه األيام في  

ساؤالت في اآلية، فاآلية الكريمة نثير فيها إثارة الت: أساٍس مهم من أسس التدبر أال وهو

بعض التساؤالت حتى نستطيع الوصول إلى المعنى التدبري المراد من تلك اآلية، فنبدأ في 

:إثارة التساؤالت مع تلك اآلية الكريمة في قول هللا تعالى  

(أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم)   

بة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة مثل الذين ينفقوا أموالهم في سبيل هللا كمثل ح"

.، ونبدأ في إثارة التساؤالت حول تلك اآلية الكريمة"وهللا يضاعف لمن يشاء وهللا واسع  

: نالحظ أنه أسند المال لهم، فقال، "مثل الذين ينفقون أموالهم": في قول هللا تعالى: أوال

ومما رزقناهم ": على اإلنفاق يقولبينما في مواضع أخرى عندما يحثهم " ينفقون أموالهم"

يجعل : يعني" وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه" "وآتوهم من مال هللا الذي آتاكم" ،"ينفقون

رب العباد : المال كأنه ليس مالهم، وعندما ينفقون ويريد أن يمدهم يسند المال إليهم، إذن

ما عندما يريد أن يحثهم على اإلنفاق عندما أراد أن يمدح المنفقين أموالهم أسند المال لهم، بين

.إلى آخر ما بينت من آيات" ومما رزقناهم ينفقون"يسند المال إلى ذاته العلية،   

إنما هنا هم قد أنفقوا وقد علموا أن المال مال هللا؛ فاهلل تبارك وتعالى يريد أن يخبر أنهم قد 

إلنبات هاهنا إلى الحبة، حبة أنبتت أسند ا" كمثل حبة أنبتت. "عرفوا الحقيقة، فأسند المال لهم

أءنتم تزرعونه أم " بينما نعلم أن المنبت هو هللا تبارك وتعالى، هللا يؤكد في أكثر من موضع 

؛ فيؤكد أنه تبارك وتعالى هو المنبت هذه المرة أسند اإلنبات إلى الحبة، "نحن الزارعون

د اإلنبات هاهنا للحبة؟هل الحبة هي التي تنبت؟ يعني لم أسن" حبة أنبتت: "فقال  

إشارةً إلى أمر دقيق مهم، اإلنسان الذي يريد إعادة زراعة أرضه يأتي بأجود الحبوب 

وبأفضل الحبوب، وينتقيها انتقاًء خاصا؛ فاهلل تبارك وتعالى يبين أن تلك الحبة منتقاة 

تبارك  بإخالص، ومختارة بعناية كبيرة ووضعت في أرض صالحة لإلنبات، فأنبتت بإذن هللا

فها هنا إشارةٌ إلى وجوب اإلنفاق في موضعه، بمعنى أن اإلنسان يتخير الموضع . وتعالى

الذي ينفق فيه، ألنه مهما كانت الحبة منتقاة ومهما كانت الحبة متميزة لو وضعت في أرض 

 غير صالحة لإلنبات، هل تنبت؟ 
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عهن ونستدل بتلك اآلية طبعا، ال تنبت ولذلك هنا إشارةٌ إلى وجوب وضع اإلنفاق في موض

على وجوب اإلنفاق في موضعه، يعني أنت اجعل لك خبيئة مع ربك تخير موضعاً تضع فيه 

صدقتك، وخاصة صدقة السر، ألن هللا تبارك وتعالى عندما أراد أن يبين إعالن الصدقة أو 

 "خيٌر لكمإن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو ": إخفاءها قال تعالى

 ماذا تالحظون؟ 

وتؤتوها ": أال تالحظون أن هللا تبارك وتعالى عند ذكر إخفاء الصدقة ذكر لمن نعطيها، قال

لكن " إن تبدو الصدقات فنعما هي" يعني عند اإلبداء واإلعالن لم يقل نعطيها لمن "الفقراء

أما نفكر سويا لماذا حدد   "وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيٌر لكم" : عند إخفاءها قال

يستعمل الفقير في ( من خالل استعمال القرآن الكريم)الفقراء؟ الفقير من منظور قرآني 

موضع العفة، وموضع الشرف، وموضع العزة، فالفقير ال يذل نفسه للناس، وال يسأل الناس 

هو مفهوم الفقير إلحافا كما ذكر هللا تبارك وتعالى فهو عفيف عزيز النفس جالس في بيته هذا 

في ضوء القرآن بصرف النظر عن الفرق بينه وبين المسكين من منظور الفقهاء، لكن من 

منظور القرآن الفقير هو المتعفف العزيز الذي ال يسأل الناس إلحافا، فهذا الفقير هو الذي 

 سيساعدك على إخفاء صدقتك، المسكين ال يساعد على إخفاء الصدقة ألن المسكين يريد أن

أعطني مثالً، فأعطيته مثالً عشرة : يعلن ويبالغ في اإلعالن، عندما يأتيك مسكين ويقول لك

يا أخي فالن أمس أعطاني مائة، وفالن أعطاني خمسمائة، وفالن أعطاني : جنيهات يقول لك

ألف هو قد يكون غير صادق في تلك المبالغات لكنه يستفزك حتى تعطيه، الفقير رجٌل محترم 

إذن بنص القرآن عند اإلخفاء نتخير  في بيته فسيعينك على إخفاء صدقتك،س متعفف جال

. الفقير ونعطيه الصدقة حتى يساعدنا على اإلخفاء  

أنبتت هَي، أسند اإلنبات للحبة، فصدقتك عندما تكون من حالل  "كمثل حبة أنبتت": إذن

يعني هذا هو . وتخرجها بإخالص هلل، وتضعها في موضعها فهَي تنبت بحول هللا وقوته

إذا أردت لصدقتك أن ينبت فلتكن من حالل ولتكن . المعنى التدبري الذي ينبغي أن نعلمه

".كمثل حبة أنبتت". بإخالص ولتضعها في موضعها، هذا هو وهللا أعلم  

وقال الملك إني ": بينما قال في سورة يوسف "سبع سنابل": نأتي إلى قوله تبارك وتعالى

العدد واحد والمعدود  "يأكلهن سبٌع عجاف وسبع سنبالت خضرأرى سبع بقرات سمان 

سبع سنابل، وذكرت في موضع : سنبلة، فذكرت في موضع: واحد، فالعدد سبع والمعدود

سبع سنبالت، فما الفرق بين الموضعين؟: آخر  

سنابل جمع تكسير يفيد الكثرة، وجمع التكسير الذي يفيد الكثرة ال يعبر عن حقيقة الجمع 

أنبتت سنابل كثيرة، ليس سبعة بالعدد، ال، قد تكون : أن الحبة أنبتت سبع سنابل يعني: بمعنى

ثالث سنبالت، قد تكون خمس سنبالت، قد تكون تسع سنبالت، قد تكون عشر سنبالت، 

سنابل كثيرة فألن األمر في اإلنفاق : بين القلة والكثرة المهم أنها أنبتت سبع سنابل أي: يعني
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سبع سنابل لتفيد الكثرة، بينما سبع سنبالت، سنبالت : عفة اإلنفاق فقال هللاواألمر في مضا

جمع مؤنث سالم، الجمع المؤنث السالم إذا وقع تمييزا بعد العدد فإنه يفيد حقيقة العدد، بمعنى 

أن الملك عندما رأى، رأى سبع بقراٍت سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر، 

ليس هذا جمع )سنبالت تفيد، : ت تحديداً، ال أكثر وال أقل ألن كلمةهو رأى سبع سنبال: يعني

سنبالت جمع مؤنث سالم والجمع المؤنث السالم يدل على حقيقة العدد : الجمع، وإنما كلمة

لكن جمع التكسير يدل على كثرة ( الذي قبله، السبعة يعني سبعة، واألربعة يعني أربعة

.السنابل  

ت على جمع المؤنث السالم، وجمعها سنابل على جمع التكسير، سنبلة مفرد، وجمعها سنبال

أقصد أن تعبير القرآن الدقيق هنا أن هللا تبارك وتعالى يشير إلى أن تلك السنابل السبعة : إذن

أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وهللا : تدل على كثرة وليست حقيقة العدد، إذن

الصدقة وواردة في اإلنفاق، وهللا واسع عليم، فال  يضاعف لمن يشاء، المضاعفة واردة في

.تقل كيف يضاعفن هذا كله ألنه تبارك وتعالى واسٌع عليم  

إذن أنت ينبغي أن تتدبر أن اإلنفاق في سبيل هللا ولو بجنيٍه أو برياٍل بشرط، أن يكون من 

يضاعف  حالل وأن يكون بإخالص وأن تضعه في محله فإذا حققت هذا فاهلل تبارك وتعالى

: لك لكن هناك شرٌط آخر في الصدقة ورد في اآلية التي وردت بعد ذلك، قول هللا تعالى

الذين ينفقوا أموالهم في سبيل هللا ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى لهم أجرهم عند ربهم "

بع ، طبعاً رب العباد أوقف األجر الذي أعده هللا لهم عل أن ال يت"وال خوف وال هم يحزنون

صدقته منا وال أذى وهذه نقطة مهمة جدا، الناس في اإلنفاق تنفق لكن قضيتها أنها تتبع ما 

يا أيها الذين آمنوا ال ": تنفق منا وأذى، وهذا من أكبر المبطل للصدقة كما قال هللا تعالى

نا ثم ه، "ثم ال يتبعون ما أنفقوا": ، طيب في قول هللا تعالى"تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى

.تفيد التراخي، وأنا قلت لكم سابقاً أن هناك تراخي ُرتبي وتراخي زمني  

التراخي الزمني هو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه فترة من الزمن، التراخي 

يا ترى ثم ال يتبعون هنا للتراخي الزمني أو . الرتبي أن يكون ما بعد ثم أهم وأولى مما قبلها

ا للزمني يعني أنهم ال يتبعون بعد مرور فترة زمنية ال يتبعون للتراخي الرتبي؟ إذا قلن

صدقتهم منا وال أذى ولو قلنا التراخي الرتبي معناه أن ما بعد ثم أهم مما قبلها، يعني أنهم ال 

 يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى أولى من أن ينفقوا مع المن واألذى، تتخيرون أي األمرين؟

يتعبون ما أنفقوا منا وال أذى حتى ولو بعد فترة زمنية، الرتبي أن ال : التراخي الزمني يعني

أنهم األولى أال يتبعوا ما أنفقوا منا وال أذى أولى من : ما بعد ثم أولى وأهم مما قبلها بمعنى

للمعنيين التراخي الزمني لماذا؟: إنفاقهم مع إتباعهم اإلنفاق منا وأذى، فثم هنا  

ومهما تباعد الزمن ال ينبغي أن تتبع صدقتك منا وال أذى، في للداللة على انك إذا أنفقت 

جدي كان : بعض الناس تمن على الناس بصدقة جدهم لجده، يعني يقول له أو تقول لها
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أنت ال تتبع صدقتك . لدرجة أنها تتذكر صدقة جدها أو جدتها: يتصدق على جدك زمان يعني

أنك : أن ما بعد ثم أولى وأهم مما قبلها يعني: منا وال أذى مهما تباعد الزمان والمعنى الرتبي

األهم في اإلنفاق  :يعني.  ال تتبع صدقتك منا وال أذى أولى من أن تتصدق وتتبعها منا وأذى

إذا كنت سأتبع صدقاتك منا وأذى األولى عدم اإلنفاق . أن ينفق وال يتبع صدقته منا وال أذى

قول معروف ومغفرة ": وبنص القرآن، ما أتيت بشىء من عندي، في قول هللا تبارك وتعالى

".خير من صدقة يتبعها أذى  

لرتبي أن ما بعد ثم أولى وأهم من الذي التراخي الرتبي خارج أمر اإلنفاق، قلت إن التراخي ا

فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي ": قبلها، اقرأ قول هللا تعالى

هل ثم هنا للتراخي الزمني  "مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا

ا في مشكلة أو األهم واألولى أن يكون مؤمنا قبل يفعل هذه األشياء ثم يؤمن بعد فترة م: يعني

أن يفعل هذه األشياء؟ ألهم واألولى أن يكون مؤمنا قبل أن يفعل هذه األشياء؛ وهناك أمثلة 

.كثيرة  

:، ما المن؟ المّن له معنيان"ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى: "إذن  

تعيره وتذكره بصدقتك، وتذكره : أي أن تعيره بصدقتك، تمن عليه: المعايرة: المعنى األول

 بفضلك عليه؛

وهناك من عملي، ومن قولي؛ المن العملي أن تستعمله  في مصالحك مقابل صدقتك، بعض  

الناس تتصدق ثم ترسل تعالي نظفي معي البيت اليوم، فتأتي وال تعطيها أجراً وال مقابال أبدا، 

لها في األصل، ويمكن كلمتكم قبل ذلك  لماذا؟ ألنها أخذت، هي أخذت من حق هللا وهو حق  

وال يحض على طعام المسكين؟ : لماذا قال هللا" وال يحض على طعام المسكين" : عن قوله

وال يحض على إطعام ؟ ال،  رب العباد يقول لك للمسكين طعاٌم : أما كان ينبغي أن يقول

معنىعندك وأنت ال تحض عليه، هو له طعام عندك، له حق عندك، هذا هو ال  

المن سواء كان عمليا أو كان قوليا، إذا خدمك فبأجر جديد ال يكن أبدا بسبب الصدقة، : إذن

.أل، الصدقة طريق واألجر مقابل العمل طريق، وهذا معنى المن وهو المراد هنا  

فلهم أجٌر غير : "قطع الحبل كما قال هللا: من الحبل يعني: وهناك من بمعنى القطع أقول

.مقطوعأي غير " ممنون  

األذى القولي، األذى الفعلي، : إيذاء المتصدَّق عليه بكل أنواع وألوان األذى: واألذى هو

.األذى الحسي، أن أرجحه بالكالم فقط أو أجرحه باإلشارة، أي نوع من أنواع اإليذاء  

ول ما معنى هذا الكالم؟ اآلالء األ. طعم اآلالء أحلى من الَمّن، وهو أَمرُّ من اآلالء مع المن

اآلالء األول هو النِّّعم، والمن هو ما انزله . غير اآلالء الثاني، والمن األول غير المن الثاني
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وهو سائٌل يشبه العسل، " وأنزلنا عليكم المن والسلوى"هللا لبني إسرائيل على ورق الشجر، 

.فهنا معنى الجزء األولى أن طعم النعم أحلى من المن الذي يشبه العسل  

الطعم، أمر من اآلالء، اآلالء هنا ورق الشجرة مّر جدا جدا، شجرة في اليمن أي " وهو أمر

من : يقولون اسمها اآلالء وورقها مر بصورة ال يتحمل وال يطاق، وهو أمر من اآلالء أي

.الشجرة التي تسمى اآلالء، مع المن أي مع المعايرة بالكالم  

.إذن هذه من الحكم الجميلة التي نحفظها  

قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها : "اآلية التي بعد ذلك قال هللا تعالىولذلك في 

، أنتم تعلمون أن الصدقة شيء غال عزيز عند رب العباد ومع ذلك يقول ال، كلمة طيبة "أذى

كلمة : منك ومغفرةٌ بالنسبة للسائل خيٌر من أن تعطيه صدقةً وتتبعها أذى، قول معروف أي

ً طيبة، قالوا ألن السا قول : فاهلل يقول لك: ئل قد يتطاول عليك،  وقد تضطر ألن تقول له كالما

معروف لهذا السائل مهما تطاول عليك أو إذا ما أردت أن تعطيه فلتقل له قوال معروفا، لكمة 

: طيبة، ومغفرة ستر إما أن تستر عليه من الكالم الذي قاله لك أو تستر عليه من الستر أي

هو جاءك وسألك أو جاءتَك وسألتَك ولم تعطها أو أعطيتها فأنت لم : يتستره لسؤاله لك، يعن

تستر على الذي سألك وتتكلم وتشيع في الناس، فالٌن جاءني وطلب مني كذا فالنة جاءتني 

قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها ": وطلبت مني كذا، هللا تبارك وتعالى يقول لك

وا كيف رب العباد يبين لكم هذا، أليس الغفران من الستر، احفظوا هذه اآلية جيداً واعلم "أذى

الستر والغفران هو الست فتغفر له ما قاله لك أو تستر عليه الكالم الذي طلبه  :المغفرة معناها

غني وحليم؟ غني ألنه : ، لماذا ختم اآلية بقوله"وهللا غني حليم": منك، تعرفون السر في قوله

ويجعل الفقير غنياً فهذه  فقيرا،قادر على أن يجعلك : بدل يعنيتبارك وتعالى قادر على أن ي

من الداللة على قدرة هللا تبارك وتعالى فاحذر أن تبدل األدوار، احذر أن تبدل أنت إلى فقير، 

: أناس كثر؟ أقول لكوإذا قلت لماذا لم يبدل هللا على  يكون هو الغني عندما تمنعه صدقتك،و

رك وتعالى حليٌم جلت قدرته ولذلك أحد المشايخ الفضالء حكى لي فاهلل تبا ألن هللا حليم؛

:حكاية ويقول أنها واقعية في إحدى القرى، يقول  

رجل بخيل تزوج امرأة كريمة هي تحب اإلنفاق وتحب الصدقة وهو ال يحب بل يضربها 

أنا أخرج له : ويؤذيها فذات يوم جاء سائل وهو غير موجود فهي فكرت بعقليتها وقالت

صيبي من الغذاء، وال أتغذى كي أكون تصرفت في نصيبي، فحملت الطعام وخرجت لهذا ن

السائل فإذا بزوجها داخل، فدخل فأهانها ضربا وسبا وشتما أمام السائل فاضطر السائل أن 

ينصرف، شاء هللا لتلك المرأة أن تُطلق من هذا الرجل البخيل وتزوجت رجال آخر وشاء هللا 

تصدقي ويحثها على الصدقة، فذات : ، فشجعها على الصدقة ويقول لهاأن يكون كريما جدا

خذي من أطيب الطعام : وهم جالسون على الغذاء، فقال لها...يوم جاء سائل يسأل على 

ودت : ما يبكيك؟ قالت له: واذهبي به لهذا السائل فأخذته وخرجت وعادت تبكي، فقال لها
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ئل األول، أنا السائل الذي جئتك يوم ضربك أمامي، وأنا السا: السائل زوجي األولى فقال لها

ولكن عندما من هللا علي وأكرمني وعلمت أنك ُطلقت وهو كان من قرية أخرى، حضرت 

وتزوجتك لثقتي فيك بأنك إنسانة كريمة فسبحان هللا وهللا غني حليم، فال بد أن نعلم أن هللا 

.تبارك وتعالى تبارك وتعالى قادر على أن يبدل وتلك قدرة منه وحده  

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ": ننتقل إلى آية أخرى في قول هللا تبارك وتعالى

بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تقئ إلى أمر هللا فإن فاءت 

، تعالوا نثير األسئلة في تلك اآلية "فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن هللا يحب المقسطين

فأصلحوا بينهما دون أن يذكر : الكريمة، أما تالحظون أن هللا تبارك وتعالى قال في البداية

لم يقل بالعدل، هل هناك إصالح " لحوا بينهماصوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأ"بالعدل، 

فإن فاءت فأصلحوا : "ذكر في النهايةفقط، ثم " فأصلحوا بينهما: "بال عدل؟ ألنه هاهنا قال

وإن طائفتان ": قبل أن أجيب على تلك النقطة، تعالوا إلى قوله تعالى "بينهما بالعدل وأقسطوا

لماذا أخبر " اقتتلوا" : هنا طائفتان، يعني عبر القرآن بالمثنى، ثم قال "من المؤمنين اقتتلوا

وإن طائفتان من "ينبغي أن يقول اقتتال؟  كان أما "اقتتلوا"، ؟عن الطائفتان المثنى بالجمع هنا

لماذا عند اإلصالح قال بينهما ؟ " فأصلحوا بينهما"ثم عاد وأخبر بالمثنى  ."المؤمنين اقتلتا

فتين يقتتل يعني كل ئكل طائفة مكونة من مجموعة من األفراد، في القتال كل فرد من الطا

ألن االقتتال  "اقتتلوا : "ذا أشار هللا له بقولهأفراد الطائفة تقتل مع أفراد الطائفة األخرى وه

واالقتتال يقع من كل فرد على حدة، أما عند الصلح واإلصالح فإن  ،كل واحد يقتتل مع اآلخر

م عنها فالمصالحة بين كل طائفة وطائفة رئيسها، قائدها، مسؤوال عنها يتكلكل طائفة تكلف 

بين اإلفراد وإنما بين الطائفتين مجتمعتين،  لن يكون اإلصالح: وليس بين كل فرد وفرد يعني

دون أن يحدد بالعدل؟ هل هناك إصالح بدون عدل وهذا نتعلمه في " فأصلحوا بينهما"لماذا 

 اإلصالح بين الناس، فيه إصالحٌ 

ليس بالضرورة أن تكون عادالً فيه، لماذا؟ ألنك أحيانا لو أردت تكون عادال ستتسبب في  

وإن طائفتان من : "قت االستعداد والتهيؤ للقتال، ألن قوله تعالىو: مشكلة كبيرة، يعني

كل طائفة مهيأة لالقتتال مجهزة لألسلحة : على إرادة االقتتال يعني: يعني "المؤمنين اقتتلوا

واألعصاب مشدودة ووقت شد األعصاب ال ينبغي أن تكون عادالً، ألنك لو قلت لمن هو 

مظلوم، فالن هذا ظلمك أنت تزيده ناراً، وأنت ما تصلح يا أخي وهللا أنت : مشدود األعصاب

خذ سكينا أو مسدسا واذهب لضربه، فعند شد : اآلن، أنت اآلن تعينه على الشر، كأنك تقول له

قد تأتيك ابنتك أو أختك المتزوجة مثال أو ابنتك أو : األعصاب ما ينبغي أن تكو عادالً، يعني

أل، اسمع منها وقل لها يا  ي،هكذا ظلم، سنعمل ونخل:  تقل لهاأختك وأعصابها مشدودة فال

ابنتي الحياة كلها هكذا، وكل الناس على هذا الحال، قومي واغسلي وجهك وكلي لك لقمة، 

واهدئي وبإذن هللا األمور تنفرج ثم لو أتيت بها في اليوم الثاني بالتأكيد ستكون أهدا مما قبله، 

أن تلومك في هذا  بالتأكيد يتكون أهدأ حتى لو توعدت زوجها وقت غضبها من الممكن
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الوقت، ألنها هدأت والنفس بطبيعتها هكذا وانظر إلى حكمة الخالق الرحمن الرحيم، هو الذي 

ولم يقل  "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما": أنزل هذا الكالم، هو الذي قال

شكلة، وتمتص بالعدل وال شيء، هذه استعملتها في الصلح بين الناس، أنت تهدئ أصحاب الم

وإن طائفتان ": غضبهم حتى يجلسوا ويهدؤوا ويبدؤوا يفكروا تفكير فيه هدوء وفيه فهم، إذن

رجعت، وبدا : فاءت يعني" فإن فاءت": في آخر اآلية "من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

عدل، الهدوء فأصلحوا بينهما بالعدل، ال بد أن تأتي مرحلة لإلصالح بالعدل، وال بد من ال

ماذا يعني؟" وأقسطوا"  

 أقسطوا بمعنى اعدلوا؟ يعني فأصلحوا بينهما بالعدل واعدلوا؟ ينفع هكذا؟

الفعل قََسَط الثالثي فعٌل له معنيان متضادان، قسط تستعمل بمعنى عدل وتستعمل بمعنى ظلم، 

يعني  وبالقسط هنا مصدر من قسط، والقسط" وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط": قال هللا تعالى

اسم فاعل من قسط، : قاسط" وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا": العدل، وقال تعالى

.قاسطون هنا بمعنى ظالمون  

قسط أزالت عنه معنى الظلم وأبقته للعدل : عدل وظلم، فإذا دخلت الهمزة على الفعل: إذن 

أزالت معنى الظلم أنها : فقط، أقسط أصبح معناه العدل، والهمزة يسمونها همزة اإلزالة، أي

، المقسط ال تحتمل معنى الظلم، ال تحتمل إال "إن هللا يحب المقسطين"عن الكلمة ولذلك 

وأقسطوا، اعدلوا ولكي تعدلوا ال بد من إزالة : "معنى العدل فقط، ونأخذ من هنا داللة أن

المظلوم  لن تكون عادال طالما بقي الظلم واقعا على: الظلم عن المظلوم رب العباد يقول لك

ال ( عشان خاطري، معلش المرة دي)ولذلك بعض الناس يحاولون اإلصالح بين الناس ب 

أنت يا فالن مخطئ في حق فالن، : ينفع ال بد أن تبين الحق لصاحبه أوال، كنٌت أقول لهم

وأنت يا فالن مخطئ في حق فالن، ثم أطالبة بالعو حتى ال أترك مجاالً لعدم الصلح، أقول 

ك الحق لكن يجب أن تعفو وأحببه في العفو وأبين له العفو، أنت لك الحق لكن ال بد أنت ل: له

.أن تعفو  

إلذن لن نعدل إال إذا أزلنا الظلم عن المظلوم، المظلوم طالما أنك لم تزل الظلم عنه فالظلم 

بد أن باٍق ولن يشعر براحٍة أبدا طالما أن الظلم باٍق إذا أردت أن تبعد عنه الظلم وطعمه فال 

ال بد من إزالة الظلم عن : إذن. تزيل الظلم عنه، فإذا أزلت الظلم عنه فإنه يهدا ويرتاح

.المظلوم  

رب العباد يعلمنا كيف نعفو، هوهو العفو له طرق؟ نعم أال تعلمون أن العفو له طرق، إخوة 

قد آثرنا هللا قالوا تاهلل ل"يوسف عندما التقوا به أقروا بخطئهم أمامه مرة وأمام أبيهم مرة، 

هل طلبوا من يوسف أن يدعو  "علينا وإن كنا لخاطئين قال ال تثريب عليكم اليوم يغفر هللا لكم

لهم؟ لم يطلبه وإنما سارع هو بإعالن المغفرة لكم دون أن يطلبوا بينما عندما أقروا بخطئهم 

بأسلوب " ستغفر لكم ربيقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أ"أمام أبيه، 
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التسويف، هو أجلهم كما قال المفسرون إما لوقت السحر حتى يكون أدعى للقبول، وإما ليقابل 

هناك أقوال للمفسرين لكن األهم أنهم طلبوا : يوسف ويطمئن أنه قد عفا عن إخوته يعني

ذه تعطينا ه "سوف أستغفر لكم ربي": المغفرة من أبيهم ومع ذلك لم يغفر لهم مباشرة قال

أن األخ لكي يثبت صدق محبته إلخوته عليه بتقديم البراهين : داللة تربوية عظيمة وهي

واألدلة بخالف األب، األب محبته ألوالده فطرية ال تحتاج إلى براهين إنما األخ ال بد من 

يغفر هللا ": تقديم براهين فيوسف سارع  بتقديم البرهان على صدق عفوه عن إخوته، فقال

".لكم  

: أنا أنقلها إلى أرض الواقع، أحياناً يموت األب وينصب األخ الكبير نفسه محل أبيه، أقول له

انتبه أنت لست محل أبيك تماما، إياك أن يكون نصيب إخوتك منك هو األوامر والنواهي 

والضرب والسب، ال، إخوتك لكي يستمعوا لكالمك عليك أن تقدم األدلة والبراهين، ال بد أن 

األخ ال يمكن أبداً أن يحل محل األب في المكانة إال إذا قدم األدلة : يعني. برهانكتقدم 

والبراهين هذا ما أردت أن أقوله لكم من هذه اآلية وتذكروا أن يوسف عليه السالم سارع 

وقال يا أبت هذا ": بإعالن المغفرة إلخوته حتى وهو يذكر امتنان هللا عليه قال هللا تعالى

أحسن بي قد أخرجني من السجن وجاء بكم من  د جعلها ربي حقا وقدمن قبل ق تأويل رؤيايَ 

يوسف ألقَي في الجب وأدخل السجن، أي األمرين أعظم منة من هللا عليه؟ "البدو  

الكبرى من الجب ألن الجب كان هالك،  ن الجب أو أخرجه من السجن؟ النعمةأن أخرجه م

كان موت، إنما السجن الحياة موجودة إنما الجب كان هالك وكان طفال صغيرا ومع ذلك ما 

فعلوه معه، أدب العفو، ما يريد  ذكر كلمة الجب أبداً، لماذا؟ ألنه ما يريد أن يذكر إخوته بما

أنا سأعفو لكن : دما تعفون تقولن يقول لهم أنتم فعلتم معين وفعلتم معي، بعض الناس عنأ

تذكر أنك ال تتذكر هذا الفضل لين وأنا سأعفو ولو انك ال تستحق العفو، ويذكر إساءة أكثر 

ليته ما عفا ألنه يوبخه توبيخا وهو ال يريد هذا : من عفوهن حتى صاحب القضية اآلخر يقول

قد جعلها ربي حقا وقد وقال يا أبت هذا تأويل رؤياَي من قبل ": يوسف تذكروا. التوبيخ

من بعد أن نزغ "شوفو األدب أيضاً  "أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو

"إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم" ذكر نفسه قبلهم  "الشيطان بيني وبين إخوتي  

القول والفعل نتوقف عند هذا القدر؛ أسأل هللا تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم اإلخالص في 

والعمل وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل هللا وخاصته وصلى وسلم 

.على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد هلل رب العالمين  


